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IN- EN VERKOOP

Sportvereniging ‘Delden’ 90 jaar springlevend!
Op 18 juli 2013 bestaat onze vereniging, Sportvereniging ‘Delden’, 90 jaar.
Vanzelf dat deze editie van de presentatiegids, sinds 2009 de vijfde op rij alweer, volledig in het teken staat van dit 90-jarig jubileum. Hiermee geven we
een vervolg aan een goede traditie, want ook bij eerdere jubilea van onze vereniging werd telkens een speciale jubileumeditie van het clubblad uitgebracht.
Wanneer je de verschillende jubileumuitgaven met elkaar vergelijkt, vallen twee dingen op.
Enerzijds is goed te zien dat in 90 jaar de sfeer, de cultuur, de gezelligheid en het plezier binnen
de club onveranderd zijn gebleven. Meedoen, daar draait het om bij SV Delden, meedoen en
samenspelen, onder het welbekende motto ‘We moeten het mét elkaar doen’.
Anderzijds leert een terugblik op de afgelopen 90 jaar dat onze vereniging nog steeds volop in
beweging is en volop met de tijd mee gaat. Deze jubileumgids is de eerste in full colour, onze
accommodatie heeft de afgelopen jaren met de renovatie van de kleedkamers, de aanleg
van het kunstgrasveld en de totaal vernieuwde entree een ware metamorfose ondergaan,
de jeugdafdeling vertoont de laatste jaren een gezonde aanwas en meer dan ooit zetten ook
meisjes en dames hun beste beentje voor op het voetbalveld. Sportvereniging ‘Delden’ is met
haar 90 jaar nog steeds springlevend!
Het centrale thema in deze jubileumgids is ‘Voetbal – vroeger en nu’. We rakelen deze keer
niet de hele, rijke, historie van SV Delden op, maar belichten verschillende aspecten van de
voetbalsport en het verenigingsleven en zetten een en ander in historisch perspectief: voetbal
bij SV Delden – met onder anderen twee vaders en twee zonen die nadrukkelijk op de deur
van het eerste elftal kloppen – voetbal in Deldenerbroek, maar ook voetbal in Bakkeveen en
in Heerenveen. Leest u in dat kader het interview met Riemer van der Velde, oud-voorzitter
van SC Heerenveen, die op voortreffelijke wijze de overeenkomsten en de verschillen tussen
vroeger en nu uiteenzet.
SV Delden 90 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren is er door de jubileumcommissie een zeer
uitgebreid en gevarieerd feestprogramma opgezet, met voor elk wat wils. Dames en heren van
de jubileumcommissie, bedankt voor al jullie inspanningen. We hopen van harte dat iedereen,
jong en oud, volop aan de jubileumactiviteiten zal deelnemen en hier volop van zal genieten.
Langs deze weg wil ik ook graag dank uitspreken aan alle andere vrijwilligers bij onze vereniging
en aan al onze sponsoren. Zonder jullie is het voor het bestuur niet mogelijk om SV Delden
draaiende te houden en zou deze mooie blauw-gele club simpelweg niet kunnen bestaan.
Mét jullie gaan we op naar de 100 jaar!
Tot slot: Wij hopen dat de reacties van onze leden, onze vrijwilligers, onze sponsoren en alle
andere belangstellenden in en om Delden en in de rest van de gemeente Hof van Twente net
zo positief zullen zijn als bij de eerdere uitgaven van onze presentatiegids.
Ik wens u veel leesplezier!
Hans van Laarhoven
Voorzitter Sportvereniging ‘Delden’
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Van kleigrond tot kunstgras
door: Remco Kemper

Contrasten in de historie van SV Delden
De heren Gerrit Pelle, Gerrit Holterman, Henk van Geenen, Martin Wardenburg, Jan Brinkcate,
Gerrit Seppenwoolde, Gerrit Dijkmam en Henk ter Hofsté praten met elkaar en geven ons een blik
in het verleden van SV Delden. Hoe was het toen en hoe is het nu? Wat zijn de overeenkomsten en
wat de verschillen? Een kleine greep uit de mooie verhalen van vroeger.

Hoe krijgen we tegenwoordig te horen hoe laat een
wedstrijd begint, of de wedstrijd doorgaat, wie er moet
wassen en wie kantinedienst heeft? De ontwikkelingen
van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat dit
via het internet of de telefoon gaat. Met je mobieltje is
het bijvoorbeeld heel gemakkelijk, je stuurt een sms’je
of gebruikt Whatsapp. Op deze manier weet je zeker
dat je iedereen bereikt. Vroeger was dit wel anders. Uit
oude kasboeken blijkt dat er erg weinig declaraties van
telefoonkosten waren. Dat is overigens niet zo vreemd, er
waren namelijk maar vijftien telefoons in heel Delden. Was
je toen de gelukkige die een telefoon in zijn bezit had, dan
kon je dus nog maar een paar mensen bereiken. Meestal
waren het de bedrijven die een telefoon hadden. Veel
zaken werden dus onder werktijd geregeld. Wat dat betreft
is er niet veel veranderd. De informatie die toen nodig was
voor een wedstrijd werd op centrale plaatsen opgehangen.
Bij Bakhuis en Schuphaus hingen elke week mededelingen,
vertrektijden en opstellingen. Bovendien ontving elke speler
van de wedstrijdsecretaris per post een kaartje thuis, waarop de datum van de te spelen wedstrijd, de aanvangstijd,
de vertrektijd bij uitwedstrijden en op welke plaats je in het
elftal speelde vermeld stonden. Het was een hele andere
manier van communiceren, maar het werkte ook.
6

Tegenwoordig voetballen we op ‘de Mors’, maar vroeger
was het speelveld iets verder weg. De heren van weleer
moesten naar ‘Zwarte Marie’. Dit was in de buurt van
‘Blauwe Toon’, nu bekend als pannenkoekenhuis ‘De
Markenrichter’. Na de Tweede Wereldoorlog is SV Delden,
via Timmerman in Bentelo, verhuisd naar de locatie die
een ieder nu kent als de camping ‘Mooi Delden’. Het
was aanvankelijk een laag stuk weiland, maar werd
opgehoogd toen het Twentekanaal werd gegraven.
Op de kleigrond die tevoorschijn kwam ontstond - voor
die tijd - een mooi voetbalveld. Het voetbalveld was
bereikbaar vanaf de Kanaaldijk. In de kleedkamers
waren geen douches, maar die werden provisorisch
buiten aangelegd. Het water werd handmatig gepompt
in een grote bak, die op een verhoging stond. Uit de
douches kwam het helderste roestwater van Delden!
Voor een kleinigheidje mocht de jeugd dan pompen
om de ouderen van water te voorzien. Ook toen werd
er thee gedronken in de rust. Bij elke thuiswedstrijd
bracht Gerrit Fluttert in de rust een mand met thee
en theekopjes. Fluttert was eigenaar van café ‘De
Groene Brug’ aan het Twentekanaal. Het was in die
tijd ons gezellige clubcafé, waar de derde helft werd
doorgebracht.
presentatiegids SV DELDEN 2013

Toen was er uiteraard nog geen kunstgras. Bij regen moest
je door de bagger en gleed je alle kanten op. Voetballen
was nog echt afzien en er moest hard worden gewerkt
voor de winst. Het veld was voorzien van een mooie afrastering, die bestond uit betonpalen rondom het veld met
ertussen een ijzerdraad. Daarop konden de toeschouwers
lekker leunen. Dit was reden voor een aantal kwajongens
om zo nu en dan een accu aan te sluiten op het draad. In
die tijd gingen de handen dan ook wel eens omhoog zonder dat er een doelpunt werd gemaakt. Wat een verschil
met onze huidige accommodatie! Tegenwoordig ziet alles
er tiptop uit en beschikken we over een mooi kunstgrasveld
met prima verlichting.
Blauw en geel zijn de officiële kleuren van Stad Delden, en
ook van onze voetbalclub. In het reglement van SV Delden
staat beschreven hoe de shirts, broekjes en sokken er uit
moeten zien. Vroeger werd niet alle kleding gesponsord,
maar ging je naar Hengelo en kocht je daar je tenue. Ook
het onderhoud was voor eigen rekening. Zo ging het tenue
altijd in de eigen wasmachine en het kwam dan ook geregeld voor dat de spelers in verschillende kleuren het veld
op liepen. De een ging wat netter met zijn kleding om dan
de ander. Toentertijd waren er zelfs spelers die hun veters
schoonmaakten. Bij Herman Verdriet hingen elke week
niet alleen shirt, broek en kousen aan de waslijn, maar
ook zijn veters! In het reglement staat niets over de kleur
van de schoenen beschreven en dat is tegenwoordig ook
wel te zien. Van knalgele tot roze. Misschien moeten hier
ook bepaalde regels voor komen, zo opperen de heren.
Hoeveel ballen hadden we in het net? Dit is een veelgehoorde vraag na een training. Als het moet kan elke
speler een bal krijgen. Een bal die tegenwoordig zo’n
drie jaar mee gaat. Vroeger moesten de mannen trainen
met afgedankte wedstrijdballen. Deze waren afgekeurd
omdat ze niet meer volledig rond waren. Elk team had de
beschikking over één bal. De ballen van toen waren nog
van leer en waren dichtgemaakt met een veter. Als de bal
lek was, hoefde je alleen maar even de veter los te maken
en dan kon de binnenbal geplakt worden. Minder prettig
waren die ballen als je moest koppen. De veter stond dan
als afdruk op je voorhoofd. Dit leverde dan wel weer een
mooi verhaal op voor in de kroeg. Een groot voordeel van
de ballen was dat je tijdens training en wedstrijden flinke
beenspieren ontwikkelde. De bal was, helemaal als het
regende, zo zwaar dat je die training er gratis bij kreeg.
Vooral in de vijftiger jaren had SV Delden best wel goede
trainers, bijvoorbeeld de ex-prof Jan de Kok en later Ab
Eshuis. Op hun advies werd verlichting aangelegd op ons
oefenveldje. Dit lag tussen onze mooie houten kleedkamer
en het speelveld. Jan Kempers, die bij de IJsselcentrale
in Hengelo werkte, zorgde voor houten lichtmasten. Aan
elke lichtmast bevestigde hij een lamp. Het gaf niet zo veel
licht, maar was voor die tijd een ware luxe!
Jan zorgde ook voor het onderhoud van de leren ballen
door ze na het drogen geregeld met leervet in te smeren.
Ze gingen zo langer mee en werden soepeler. Afgekeurde
speelballen werden met wegenverf wit gemaakt, zodat
ze tijdens de trainingen beter zichtbaar waren. Ze werden
hierdoor echter zo zwaar dat koppen tijdens trainingen
een zeldzaamheid werd!
Een belangrijk item op dit moment is respect. Respect voor
teamgenoten, leiding en tegenstanders. Recente gebeurtepresentatiegids SV DELDEN 2013

JUBILEUMAGENDA 2013
zaterdag 5 januari
Mösbokaal zaalvoetbaltoernooi

donderdag 10 januari
Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 23 februari
Jubileum Stapavond

zaterdag 16 maart
Smokkeltocht

vrijdag 22 maart
Jubileum Kaartavond
met kruisjassen en hartenjagen

woensdag 27 maart
Paaseieren zoeken

vrijdag 29 maart
Jubileum Darts Trophy

april
Jubileum uitgave Presentatiegids

vrijdag 6 april
Jubileum Kaartavond met kruisjassen
en hartenjagen

vrijdag 19 april
Jubileum Voetbalquiz avond

zaterdag 25 mei
• Jubileum Fiets-familiemiddag
• Jubileumwedstrijd: 			
Delden 1 - Kampioenselftal 1998

weekend 1 en 2 juni
Jubileum jeugdtoernooi

14,15 en 16 juni
Jeugdvoetbalkamp

zaterdag 22 juni
Jubileum ouder-kind toernooi

zaterdag 22 juni
Jubileum Six Day toernooi

augustus
Jubileum Open Dag Jeugd SV Delden
met o.a. FC Twente spelers

oktober
Jubileum Casino Avond

zaterdag 9 november
Feestelijke Bonte Avond SV Delden
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nissen zorgen ervoor dat hier veel over gesproken wordt, ook
binnen SV Delden. Is de huidige manier van benaderen en
respect tonen anders dan vroeger? De heren vinden van wel.
Ze geven aan dat de jeugd van tegenwoordig heel anders
met elkaar en met het voetbal omgaat. Vroeger
leefde je voor het voetbal en waren
er nog echte vriendenteams.
Natuurlijk werd ook toen de
tegenstander wel eens op
een niet zo nette manier van de bal gezet
en was de scheidsrechter niet altijd je
beste vriend, maar
de manier van benaderen was heel
anders . Tegenwoordig zijn de profs op tv
het grote voorbeeld voor
de jeugd. Alleen geven ze
niet altijd het goede voorbeeld.
Dit geldt ook voor de ouders die hun
zoon of dochter langs de lijn ‘aanmoedigen’. Dit kan nog wel eens iets genuanceerder.
De grootste overeenkomst met vroeger is de draaiende
motor van de club: de vrijwilliger. Zonder vrijwilligers kan
een club niet bestaan. Vroeger moesten zij bijvoorbeeld ook
het gras maaien. Dit gebeurde met een gekochte zitmaaier,
waarvoor het geld geleend werd van een lid van de club.

Ook stond er geregeld een aantal vrijwilligers de zestien
meter te vervangen met plaggen. Ieder een schop mee
en samen ervoor zorgen dat de keeper niet in een modderpoel hoefde te duiken. Was er geen tijd om de plaggen
te vervangen dan werd er turfstrooisel voor de
goal gestrooid. Kortom: vroeger waren
vrijwilligers net zo hard nodig als
tegenwoordig.
Zoals de heren van
vroeger praten over
voetbal is mooi om
te horen. Ze hebben allemaal hart
voor de club en
veel plezier in het
voetbal. Vroeger
als spelers, tegenwoordig als vrijwilligers en bezoekers
van wedstrijden. De liefde
voor het voetbal en voor SV
Delden is nog steeds bij hen aanwezig en dat is te merken door de gehele
vereniging. Dat je samen de club moet dragen is door de
jaren heen bewezen. Vroeger was SV Delden al een warme
vereniging en dit is het nog steeds. Dat merk je al als je het
terrein betreedt. De gezelligheid en eensgezindheid zijn al
sinds de oprichting van de club aanwezig en zullen vermoedelijk nooit verloren gaan.

Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s
VOSSENBRINKWEG 3

Langestraat 33c
7491 AA Delden
Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79
info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

074 - 3762555

SV Delden: al negentig jaar financieel gezond?
Van kermis tot verloting
Is SV Delden al negentig jaar een financieel gezonde vereniging?
Niemand die deze vraag beter kan beantwoorden dan de pen-

Boetes werden toen ook nog door de club betaald. Uit de kasboeken blijkt dat in 1969 een
totaalbedrag van 37,50 gulden is overgeboekt
naar de KNVB. In latere jaren moesten spelers
zelf de boetes betalen, waarbij het verhaal
gaat dat uit de boetes van Jan Brinkcate en
Frits Vunderink de nieuwbouw van de KNVB
grotendeels is betaald.

door: Remco Bakhuis

ningmeester van de club. Aan het woord 39 jaar ervaring als penningmeester, te weten Guus Bloeming, Johan Laarhuis, Alex Donker,
Wim Blekkenhorst, Remco Bakhuis en onze huidige penningmeester
Leo Rouhof. Ook aanwezig is Gerrit Seppenwoolde, zelf nog kort penningmeester geweest midden jaren ’50.
A’j feest wilt hoal’n mö'j eerst verdeen’n
Deze gevleugelde uitspraak van oud-voorzitter Ben ter
Morsche geeft in de kern de taak van de penningmeester
weer. Als je uitgaven wilt doen moet je ook zorgen dat er
inkomsten tegenover staan, stelt Wim Blekkenhorst. Zeker
voor een vereniging in een kleine plaats als Delden, waar
ook nog een tweede voetbalvereniging actief is. Guus
Bloeming kan zich bijvoorbeeld nog goed herinneren hoe
het huidige clubgebouw gefinancierd werd.
‘Het huidige clubgebouw dateert uit de jaren zeventig. De
kleedkamers werden in juli 1973 in gebruik genomen. Na
goedkeuring en subsidie van de gemeente Stad Delden
en de Nederlandse Sport Federatie (NSF) begon het werk
pas echt. Voordat de bouw onder bezielende leiding van
bouwpastoor Jan Berghuis kon beginnen moesten er
eerst inkomsten gegenereerd worden. Daarom werd een
verloting georganiseerd met als hoofdprijs een nieuwe
Opel Kadett ter waarde van 7600 gulden, een voor die tijd
behoorlijk bedrag. Daarnaast waren er nog vele andere
prijzen waaronder een Blaupunkt TV, een weekend Parijs
voor twee personen, een platenspeler en twaalf stoomstrijkijzers. Om de bouw te bekostigen moesten er 2500
loten á 25 gulden per stuk worden verkocht. Aangezien
het aan de man brengen van de loten veel moeite kostte,
kon een lot ook in vijf termijnen betaald worden. Uiteindelijk werden alle loten verkocht. Bij de trekking door
notaris Pot zat café Bolk afgeladen vol in afwachting van
de uitslag. De auto werd gewonnen door een welgestelde
dame uit Delden, die verklaarde liever de waarde van de
auto in contanten te ontvangen. Hetgeen geschiedde. ’
Met het nieuwe clubgebouw stegen ook de inkomsten
uit kantine. Alex Donker geeft hierbij aan dat de vereniging niet gezond kan zijn en blijven zonder kantineopbrengsten. Met een glimlach op het gezicht vertelt Alex
het verhaal dat de toenmalige trainer Stef Landman zijn
vergoeding veelal weer uitgaf aan het gezellige schap in
de kantine.
Toentertijd werd een deel van de omzet achtergehouden
voor bepaalde uitgaven, zoals de betaling van vergoe10

dat de vereniging toentertijd de kosten voor de
sportkeuring voor haar rekening nam. Als een
lid niet gekeurd was, was hij niet verzekerd en
daardoor niet speelgerechtigd. Veelgehoord
tijdens de sportkeuring was de stelling dat ‘het
gewicht wel goed was, maar de lengte niet’.

dingen aan trainers. Op een gegeven moment was er
echter sprake van een mogelijke controle door de Belastingdienst. Snel is toen een rekening geopend op naam
van ‘Vrienden van SV Delden’ waarop de gereserveerde
gelden werden gestort. In de eerstvolgende ledenvergadering zijn hierover nog vragen gesteld. Op de vraag
van Johan ‘Toljan’ Nijhuis hoeveel omzet er dat jaar was

Begin jaren zestig was het gebruikelijk dat
SV Delden bij elk jubileum een kermis bij
’t Hoogspel organiseerde. Met de recette
kon onder andere het veertigjarig jubileum
bekostigd worden. Het was een feest dat tot
in de kleine uurtjes doorging, hetgeen de
barones niet echt kon bekoren.
Om een feestelijke tint aan de opening van
de rondweg in 1973 te geven besloot de
gemeente ook een kermis te organiseren. Dit was in het jaar dat de vereniging
vijftig jaar bestond. Gerrit Seppenwoolde
geeft aan dat burgemeester Rademaker
toen duidelijk is gemaakt dat het organiseren van een kermis de taak van SV
Delden was. Aangezien de gemeente de
organisatie niet uit handen wilde geven
is afgesproken dat de vereniging een
bedrag van tweeduizend gulden zou ontvangen als zij geen kermis zou verzorgen. Geen inspanning,
wel opbrengsten!
Ook nu zijn acties nog steeds van groot belang om de
vereniging draaiende te houden. Menigeen zal zich de
initiatieven van de laatste jaren herinneren. Denk aan
bijvoorbeeld de flessenactie, de verkoop van rookworsten
en de Grote Clubactie.

gedraaid, werd kort geantwoord dat de kascommissie
inzage had gehad. Dit, met als toevoeging dat als de
leden nog meer vragen hadden het bestuur serieus zou
overwegen op te stappen.

Wim Blekkenhorst geeft aan dat er vroeger veelal actiematig werd gewerkt om voor een bepaalde investering inkomsten te genereren. Als voorbeeld geeft Wim de aanschaf
van een tweedehands grasmaaimachine van Twickel. De
aanschafprijs was zeshonderd gulden, maar door onvoldoende geld werd er voor korte duur vierhonderd gulden
geleend van een lid. De aankoop was overigens een hele
vooruitgang voor de vereniging, omdat tot die tijd het veld
gemaaid werd met een machine die werd voortgetrokken
door een paard.

Kermis
Naast de kantine-inkomsten vormen contributie en sponsoring heden ten dage het grootste deel van de opbrengsten van de vereniging. In perspectief: de contributieopbrengsten in 1951 bedroegen 387 euro en van inkomsten
uit sponsoring was geen sprake. In 1969 bedroeg de totale
contributie 2238 gulden, waarbij Johan Laarhuis aanvult

Tegenwoordig zijn er, door onder andere sponsorwerving,
meer structurele inkomsten. Door grote inzet van in het
bijzonder Jan Brinkcate bevatten de inkomsten uit reclameborden, advertenties en shirtsponsoring thans een
substantieel deel van de inkomsten van de vereniging.
Leo Rouhof voegt hier aan toe dat ook het Hart van Delden
hierbij niet onbenoemd mag blijven.
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Vrijwilligers
Gesteld wordt dat vroeger niet alles beter was, maar wel
anders. Tegenwoordig zien we in het kasboek geen vermeldingen meer van kosten voor ballenveters, ballenwit
of de aankoop van een zeis. En sinds de intrede van het
kunstgrasveld is ook de aanschaf van een mollenvanger
niet langer nodig. Daarentegen valt wel op dat de rol
van de gemeente het laatste decennium steeds kleiner
is geworden. In de beginjaren was nog pacht verschuldigd aan de gemeente voor het gebruik van de velden,
later werd dit een steeds hoger wordende huurvergoeding. Aan de andere kant zien we het wegvallen van de
jeugdsubsidie en de versoberde regelingen op het gebied
van investeringssubsidie. Na de gemeentelijke herindeling heeft er volgens Remco Bakhuis wel een compensatie
plaatsgevonden voor de enorme verschillen in huur van
velden en onroerend goed tussen de verschillende verenigingen binnen de gemeente Hof van Twente.
Ook de periodieke kosten voor energie en voor afdracht aan
de KNVB zijn door de jaren heen fors gestegen. Volgens
Gerrit Seppenwoolde waren er, voordat er in 1973 een
nieuw clubhuis kwam, nagenoeg geen energielasten. Er
was bijna geen verlichting in het clubhuis en er stonden
bouwlampen op het trainingsveld.
Voor zowel vroeger als nu geldt dat de uitgaven nog
steeds enorm in de hand kunnen worden gehouden door
11
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• Zonwering •
• Garagedeuren •
• Overkappingen •
• En meer •
Siemar Zonwering B.V.

Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28
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zelfwerkzaamheid. De leden
zijn de spil van de vereniging.
Zonder de inzet van de vele
vrijwilligers kan de club niet
draaiende gehouden worden.
De vereniging mag zich dan
ook gelukkig prijzen met de
betrokkenheid van haar leden.
Dit op velerlei gebied, zoals
in de diverse commissies, de
maandagochtendploeg, maar
uiteraard ook in de begeleiding
en training van het groeiend
aantal elftallen. Vrijwilligers
dragen de vereniging. ‘Lid zijn
van een club houdt niet op bij
het betalen van de contributie’,
zegt Guus Bloeming.
Gezond
De vraag of SV Delden al
negentig jaar een financieel
gezonde vereniging is wordt
volmondig met ‘ja’ beantwoord. Hierbij wordt wel aangegeven dat er door de jaren heen echt wel perioden zijn geweest waarin het financieel moeilijk was. Met een beroep
op diverse leden en het creatief werven van inkomsten is
het toch altijd gelukt om het hoofd boven water te houden.
Zoals al gesteld, was het niet mogelijk geweest de club
draaiende te houden zonder de vele vrijwilligers en betrok-

ken leden. Veelzeggend is dat nu de nieuwe generaties
bereid zijn om de kar te trekken.
Als de leden zich ervan bewust blijven dat lid zijn van
een vereniging meer is dan het betalen van contributie,
zal de club ook de komende negentig jaar op elk gebied
gezond blijven!

SV Delden en Deldenerbroek
Bij Barend Morsink aan de keukentafel
Op een zeker moment viel het onze voorzitter, Hans van Laarhoven, op dat er wel heel veel Deldenerbroekers Rood Zwart voorbijrijden om te voetballen bij SV Delden. En Hans heeft gelijk: Morsink, Naafs,
Schutte, Heuten, Laarhuis, Harmsel, Lutke Willink, Wassink, Tijink, Eijsink, Horstman en Bakker zijn
Deldenerbroekse gezinnen waarvan een of meer leden bij SV Delden actief zijn. Ook Wold, Tuitert,
Kornet, Kuizenga, Seppenwoolde, Wolters, ter Weele en Lammertink zijn bekende SV Delden namen
uit het Deldenerbroekse. Hierbij moet ik bekennen dat ik hier en daar de buurtschapgrenzen een klein

door: Jos Eijsink

beetje ben overgestoken en wellicht ben ik bij de opsomming families vergeten; excuses daarvoor.

Van links naar rechts: Gerrit Schutte, Gerrit Seppenwoolde en Barend Morsink

Toen Hans me vroeg een artikel te schrijven over de relatie
tussen SV Delden en Deldenerbroek en hoe deze ontstaan is,
kwam ik meteen uit bij Barend Morsink. Als iemand iets over
deze geschiedenis kan vertellen, dan is hij het. Ook Gerrit
Seppenwoolde en Gerrit Schutte weten hier veel van af. En zo
kwam het dat we op een koude maandagavond in januari bij
Barend en Reina aan de keukentafel belandden. Barend Morsink (oud-speler en opa van de jeugdspelers Ferri, Nadi, Teun,
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Dirk en Jordi), Gerrit Seppenwoolde (oud-speler, oud-voorzitter,
lid van de maandagmorgenploeg enz.), Gerrit Schutte (oudspeler, vader van speler Ronnie en opa van de jeugdspeler
Robin en Joris), Arjan Laarhuis en ik. Arjan was gevraagd om
te helpen het gesprek te leiden. Dat leiden bleek een onmogelijke opdracht. De heren haalden verhalen op dat het een lieve
lust was en daar hadden ze ons helemaal niet voor nodig. Het
was half twaalf voor we er erg in hadden.
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Hieronder volgt een poging tot weergave van het gesprek
dat de drie heren met elkaar hadden.
Na een tijdje te hebben nagedacht en over en weer
herinneringen te hebben uitgewisseld, kwamen ze tot de
conclusie dat Barend Morsink de eerste Deldenerbroekse
voetballer bij SV Delden was. Gerrit Wold was al eerder
bij de club, maar of de Sluisstraat waar de familie Wold
toentertijd (voor de oorlog) woonde onder Deldenerbroek
viel, daar werd zwaar aan getwijfeld.
Barend was achttien jaar toen hij voor het eerst bij SV
Delden kwam voetballen. Als het waar is dat Barend de
eerste was, dan heeft onze club het de eerste 23 jaar van
haar bestaan zonder Deldenerbroekers moeten doen.
Zonder spelers althans. Het was namelijk voorzitter ‘Kappelhofs Jan’ oftewel Jan Siemerink zelf die Barend letterlijk
naar zijn club haalde. Jan Siemerink woonde aan de
Kappelhofsweg in Deldenerbroek, daar waar tegenwoordig Han Extercatte en Anton Bebseler wonen. Even was er
verwarring of Jan Siemerink niet eerder dan Barend voetbalde, maar na zeer zorgvuldig de oude foto’s met een
Jan Siemerink bestudeerd te hebben, bleek het om neef
Jan van het betonbedrijf (Orion) te gaan. Het was op een
zondag in 1946, toen Jan Siemerink zijn motor het erf van
de familie Morsink opdraaide. Hij kwam Barend ophalen
voor een wedstrijd met het eerste van SV Delden. Barends
moeder vond het maar niks. ‘Ie loat oe toch nich de bene
kapot schupp’n met den dommen voetbal’, riep ze, maar
vader zei: ‘Ie loat Kappelhofs Jan toch nich helemoal veur
niks komm’n met ‘n motor, oonze Barend den mut met,
niks an te doon.’ En zo geschiedde. Jan Siemerink was in
die tijd een vooraanstaand man in Delden en omstreken.
Als hij iets vond, dan was het zo en als hij iets wilde, dan
ging het zo. Barend ging mee op de motor, maar hij had
niet eens een tenue. Op foto’s in het archief is terug te zien
dat hij zijn eerste wedstrijd in een gewone korte broek en
een gewoon bloesje speelde. Barend heeft een jaar of zes
bij Delden gevoetbald. In die tijd maakte hij ook furore in
het militaire elftal. Een van de hoogtepunten was dat hij
per legerhelikopter vanuit Haarlem naar Enschede werd
overgevlogen om een wedstrijd te spelen. Toen SV Delden
in 1948 25 jaar bestond was Barend daar natuurlijk ook
voor uitgenodigd. Maar hij was nog steeds in dienst en
voor dat soort zaken kreeg je geen verlof. Daarom werd
een list bedacht. Er werd een nep-bruiloftskaart van een
familielid gemaakt. Barend kreeg verlof en kon zodoende
toch van de partij zijn.
In zijn eerste jaren was Barend de enige Deldenerbroeker
bij SV Delden. In die tijd was het op het platteland heel
ongewoon dat je sportte, laat staan voetbalde. Men kwam
niet op het idee om bij een club te gaan. Ja, Wim Jansen
(Sloez’n Wilm) korfbalde, maar dat was dan ook een grote
uitzondering. De Deldenerbroekers werkten op de boerderij, en de kinderen hielpen mee. Op school werd met een
zelfgemaakte bal gevoetbald en de toenmalige melkfabriek ‘de Vooruitgang’ had een bedrijfsvoetbalteam. De
man achter het fabrieksvoetbal was Hendrik Paskamp, de
vader van Gerrit Paskamp. Barend voetbalde bij de fabriek,
en het was Jan Siemerink ter ore gekomen dat hij dat heel
verdienstelijk deed. De rest is inmiddels bekend.
Net als tegenwoordig, ontstonden initiatieven ook destijds
vaak op school. Tot 1946 was meester de Vries het hoofd
van de Openbare Basisschool in Deldenerbroek. De beste
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man had niets met sport; de leerlingen werden totaal niet
gestimuleerd op een sport te gaan. Volgens Gerrit Schutte
wist meester de Vries niet eens dat een bal rond was. Na
de oorlog werd het plotseling anders. Er kwam een nieuw
schoolhoofd, meester Sanderman uit Markelo. Hij was een
fervent korfballer en vond dan ook dat iedereen moest
gaan korfballen. Een aantal jongens vond korfbal echter
niets en ging voetballen. Het was dan wel geen korfbal,
maar meester Sanderman vond het in ieder geval beter
dan niets. Er werd een schoolvoetbalteam opgericht. Dat
team bestond onder andere uit Jan Dekker (bij Grasbroek),
Jan Morsink (Slaghekke), Appie Schoneveld (Appie van ‘t
Schaafje), Dirk Polman (Seppenwooldsweg), Gerrit Seppenwoolde, Gerrit Schutte en Wim Schellekens. Het team had
een veld in het bos bij het Schaafje aan de Krudersweg.
Er werd gestreden tegen andere schoolteams. Vooral de
wedstrijden tegen Elsenerbroek herinneren de heren zich
nog goed. Het was ook in die tijd dat sommige jongens
van de school in Deldenerbroek bij een club gingen voetballen. Over Rood Zwart werd op school niet gesproken.
Rood Zwart is een katholieke vereniging. Praten over die
club stond ongeveer gelijk aan vloeken in de kerk. Er zaten
in die tijd dan ook geen katholieken op de school.

De Openbare Basisschool in Deldenerbroek,
de bakermat van het Deldenerbroekse voetbal
Een flink deel van het A-elftal van SV Delden dat in 1948
kampioen werd, was afkomstig uit het schoolvoetbalteam
uit Deldenerbroek. Bij de Deldenerbroekse ouders was
voetbal nog steeds niet populair. Alle drie de heren geven
aan dat hun ouders nooit een wedstrijd van hun zoon
hebben gezien. Een uitzondering hierop was Hendrik
Morsink (Slaghekk’n Hendrik), een fanatieke voetballiefhebber die wel naar zoon Jan kwam kijken. Barend en
de beide Gerrits zijn het er over eens dat Jan een zeer
getalenteerde voetballer was. Een grote klap was het toen
Jan op heel jonge leeftijd kwam te overlijden; hij werd
maar 20 of 21 jaar.
Vanaf 1950 hebben er eigenlijk altijd wel Deldenerbroekers
bij SV Delden gespeeld. Het is logisch dat een Esbroker bij
SV Delden gaat voetballen. Rood Zwart wordt nog steeds
voorbijgefietst.
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Op trainingskamp naar Parijs

simpelweg geen sport voor (jonge) meisjes.
Volgens Femke Sueters en Sanne Rodermond verschilt de
oprichting van het huidige elftal niet zo met toen. Ook zij
wilden in 2006 graag voetballen bij SV Delden en gingen
op zoek naar genoeg spelers voor een team. De dames
regelden zelf een trainer. Onder het genot van een pilsje
tijdens het zomerfeest van het Esbrook vertelde Femke tegen Paul Holtkamp dat hij de uitverkorene was om trainer
te worden van hét damesteam van SV Delden. Nadat Paul
hier een nachtje over had geslapen accepteerde hij de
job.
Ook dit elftal is nog niet gepromoveerd, maar het voetbal
is in de jaren duidelijk vooruitgegaan. Daarnaast is het
team aan zijn zesde seizoen bezig, dus in dat opzicht zijn
de prestaties van weleer al verbeterd.

De geschiedenis van het damesvoetbal bij SV Delden

door: Tineke Pluygers en Edwin Hietbrink

Misschien is het een verrassing voor velen,
maar SV Delden had eind jaren zeventig ook
al een dameselftal. Het jubileum biedt een
uitgelezen mogelijkheid eens te gaan graven in
de geschiedenis van het damesvoetbal bij onze
vereniging. En natuurlijk zijn we ook benieuwd

dameselftal werd weer opgetrommeld. Weer lukte het
binnen afzienbare tijd een team op de been te krijgen. Het
bestuur leek zich dit keer wat meer met het dameselftal
te bemoeien, zonder dat dit nu als per se als positief of
negatief werd ervaren. Zo stelde het bestuur Herman
Hietbrink aan als trainer, maar mochten de dames – zoals
ze zich nog goed herinneren – de eerste tijd hun wedstrijden niet op het hoofdveld voetballen.

Toen en nu
Over de manier van trainen bestaat verschil in benadering. Jan Zweepe was recht door zee en streng. Hij zag
geen verschil in het trainen van mannen en vrouwen. Er
werd dezelfde techniek- en fysieke training gegeven als
bij mannen. Dit wierp in de wedstrijden uiteindelijk wel zijn
vruchten af.
Een grote mond of kletsen betekende ook voor de dames
gewoon straf. Jan heeft het zelfs eens gepresteerd zijn
eigen vrouw Lidy naar de kleedkamer te sturen omdat zij
kritiek op hem uitte.
Herman Hietbrink – en daarin krijgt hij navolging van de

Een promotie heeft deze lichting helaas niet meegemaakt.
Ze voetbalden wel goed, maar misten het scorend vermogen. Ondanks dat was het wel altijd gezellig. Na een
jaar of vijf kwam er helaas ook aan dit damesteam een
einde. De redenen hiervoor waren toen vriendjes, zwangerschappen, studie en werk. Daarin is eigenlijk niets veranderd, nog steeds zijn dat de veroorzakers van de uitval.
Daarnaast was er toen geen aanwas vanuit de jeugd,
want er speelden geen meisjes bij de jeugd. Voetbal was

huidige generatie trainers – benaderde de dames wél
anders dan de heren. Dames zijn volgens Herman nu
eenmaal geen heren.
Komen de speelsters tegenwoordig allemaal op eigen
gelegenheid – al dan niet samen – richting sportpark de
Mors, vroeger was dat wel anders. Herman moest veel
van de meiden ophalen en wegbrengen, omdat ze ver in
het buitengebied woonden en zelf niet over een auto of
rijbewijs beschikten. Dit was een tijdrovende taak. Na een

naar de verschillen en overeenkomsten tussen
toen en nu.
Lichtingen
Het is een drukke bedoening in de kantine op deze maandagavond. Drie generaties dameselftallen zijn verenigd om
een beeld te krijgen van de geschiedenis van het damesvoetbal. Er liggen wat meegebrachte fotoboeken op tafel.
Vooral de prachtige jaren tachtig outfits en kapsels vallen
op.
Jan en Lidy Zweepe vertellen dat zij deel uitmaakten van
het allereerste damesteam bij SV Delden. Lidy was samen
met een aantal andere dames uit de schoonmaakploeg
onderdeel van een trimclubje. Op initiatief van Rita Pots
en Reini Mensink deden zij in 1979 een oproep in het
clubblad en weldra waren er genoeg aanmeldingen
om een elftal te beginnen. Nadat Jan Zweepe door de
dames werd gevraagd als trainer konden ze van start
in de maandagavondcompetitie. Marion Langenberg,
Andy ter Horst (v/d Nieuwboer) en Rita Pots zijn zo maar
wat namen van deze eerste lichting. En hoewel de eerste
wedstrijd werd met 12-0 werd verloren, volgde er wel een
eervolle vermelding in
het lokale dagblad.
Na deze eerste neder-
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laag werden het team en de resultaten steeds beter. In
1982 werden ze kampioen, wat natuurlijk resulteerde in
een groot feest. Ook speelden zij in dat jaar een gedenkwaardige wedstrijd tegen het Zweedse nationale dameselftal.
Een tijd later werd in Delden een zaterdagvereniging opgericht. Er vertrokken een aantal spelers bij SV Delden en
mede hierdoor viel helaas ook het dameselftal uit elkaar.
In 1985 was er echter alweer een ander groepje fanatieke vriendinnen dat wilde voetballen, horen we van
Sandra Ballast (Hietbrink), Marita Marziotti (Luttikhedde),
Esther Roesink en Herman Hietbrink. Vriendinnen van
vriendinnen werden gevraagd en een deel van het vorige
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training was hij vaak pas rond middernacht weer thuis. Af
en toe werd het nog later, want soms moest er ook een
praatje worden gemaakt en borreltje worden gedronken
met de ouders.
Weekendjes weg onder de noemer ‘trainingskampen’
zijn blijkbaar ook iets van deze tijd. De eerdere generaties
hadden dit soort uitjes niet. Wel heeft de lichting van Sandra,
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Marita en Esther een weekend Parijs georganiseerd. Hiervoor werd het hele jaar geld gespaard en het grootste deel
van het team deed mee. Hoewel het een zeer geslaagde
trip was, is het toch bij dit ene weekendje gebleven.

Het huidige damesteam daarentegen gaat, samen met
de begeleiding, elk jaar een weekend weg. Teambuilding
en gezelligheid staan hierbij centraal. Zo organiseren ze
activiteiten en gaan ze samen op stap.

Een probleem van zowel toen als nu is dat het dameselftal moeite heeft om nieuwe speelsters te vinden.
Vriendenkringen groeien niet echt en de ‘vriendinnen van
vriendinnen’ zijn reeds voor het basisteam aangesproken. Hierdoor ligt een langzame leegloop op de loer.
Gelukkig spelen er tegenwoordig ook de nodige meisjes
in de jeugd en op korte termijn zijn de eersten klaar voor
de overstap naar de dames. Het is dus belangrijk om het
damesteam dit keer te behouden, zodat straks middels
jaarlijkse aanwas vanuit de jeugd het elftal in stand gehouden of zelfs uitgebreid kan worden.

Jongste en oudste speelster
Bij SV Delden spelen meiden en dames in alle leeftijdscategorieën. Daarom leek het ons een leuk idee om de jongste en minst jonge speelster
eens samen op de foto te zetten.
Dionicia Scholten is met haar 6 jaar het jongste meisje bij SV Delden.

Het is
is tijd
tijd voor
voor de
de Rabobank.
Rabobank.
Het

www.rabobank.nl
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Het adres voor al uw feesten en partijen
• Zaal tot ca. 100 personen
• Uitstekende vergaderlocatie
• Gezellige bar
• Elk weekend live voetbal
• Gezellig terras met loungesets
• Borrel na de sport

De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

Ze is al een bekend gezicht bij de club, maar is sinds kort ook daadwerkelijk lid geworden om haar voetbalcarrière echt te starten.
De eer om zich oudste dame te noemen valt te beurt aan Astrid Otten.
Zij is 49 en verdedigt het doel van het dameselftal. Ze is al een aantal
jaar lid van SV Delden en was eerst leidster van de dames.
presentatiegids SV DELDEN 2013
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Sven Wold en Joost Hendrikse sluiten aan bij het eerste elftal

In de voetsporen van vader
Het is de trots van elke vader, zoonlief die
het eerste elftal van de eigen voetbalclub
haalt. Aan tafel twee vaders bij wie dit op
korte termijn lijkt te gaan gebeuren. Wim
Wold en Ronnie Hendrikse, beiden zelf
jarenlang actief in het eerste elftal van
SV Delden, worden vergezeld door hun
oudste zonen, respectievelijk Sven en
Joost. Beide jongens spelen nu nog in
het B1-elftal van de club, maar trainen
sinds kort één keer per week mee met het
eerste elftal om alvast aan het niveau te
‘ruiken’. In dit interview de visie van zowel
jong als oud op de ontwikkelingen binnen
door: Marthijn Zweepe

de jeugd bij SV Delden, de belangrijke bijdrage van Wim en Ronnie aan het huidige
jeugdbestand en de spanning van de
overstap van de junioren naar de senioren.
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Eerst maar eens de voetbalkant van de vaders belichten.
Wim en Ronnie, jullie hebben zelf jaren in het eerste
gevoetbald. In welke periode was dit?
Ronnie: ‘Ik ben bij het eerste gekomen onder trainer Lippinkhof. Henk Pots was toen de eerste die doorstroomde
vanuit het A-elftal. Ik trainde eerst één keer in de week
mee en ging bij wedstrijden mee als reserve. Op zaterdag speelden we bij de A-jeugd, zondagochtend bij het
tweede en ’s middags zaten we dan bij het eerste op de
bank. Ik was toen zestien jaar en kon er van balen als er
een weekend geen voetbal was. Tot het seizoen ’93-’94
ben ik actief geweest bij het eerste, maar ik heb er wel
anderhalf jaar uitgelegen met een gebroken been.’
Wim: ‘De laatste wedstrijd in het eerste is nog niet zo
lang geleden, dat was in een oefenwedstrijd. Ik was ook
een jaar of zestien toen ik onder Lippinkhof bij de selectie
kwam. Ik heb ook nog een tijdje in het tweede gevoetbald,
maar voornamelijk in het eerste. In het eerste jaar van trainer Belt, in 1996, ben ik door de vele blessures nog weer
even bij de selectie gehaald. Ik heb de laatste wedstrijd
van dat seizoen nog gespeeld, we wonnen toen met 4-1
van Borne.’
En dan de zonen. Hoe oud zijn jullie en hoelang voetballen
jullie al bij SV Delden?
Sven: ‘Ik ben in november vijftien geworden en voetbal
sinds mijn vierde bij Delden.’
Joost: ‘Ik ook sinds mijn vierde en ik ben in september
vijftien geworden.’
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Ondanks jullie jeugdige leeftijd mogen jullie meetrainen
met het eerste. De eerste training zit er inmiddels op,
hoe was deze ervaring?
Joost: ‘Heel leuk! Wat gelijk opvalt is het niveau, dat ligt bij
het eerste toch echt wel hoger dan bij het B-elftal. Vooral
fysiek merk je dat. Hier moet ik nog wel aan wennen en
dat heeft natuurlijk wel tijd nodig. De training is nog serieuzer dan bij het B-elftal.’
Sven: ‘De training is veel moeilijker, het gaat veel sneller
en de duels zijn zwaarder. Ik heb er wel alle vertrouwen in
dat dat vanzelf goedkomt.’
Joost: ‘Het is ook leuk dat René Belt eerst een gesprek
met ons heeft gehad over het meetrainen en dit later aan
het eerste elftal heeft voorgelegd. De groep stond daar
heel positief tegenover en dat geeft wel vertrouwen. Het
is goed voor mijn eigen ontwikkeling en de opgedane
kennis bij het eerste kan ik ook weer doorgeven aan mijn
eigen teamgenoten.’
Ronnie: ‘En volgend jaar gaan er nog een paar jongens
uit het B-elftal één keer in de week meetrainen. Zo kunnen
ze langzaam aan het niveau wennen. Sven en Joost kunnen dan al eens mee naar wedstrijden, maar zij moeten
natuurlijk wel rustig gebracht worden.’
Hoe is dat als je als vader en zoon elkaar ziet voetballen?
Kun je nog wat van elkaar leren?
Joost: ‘Pa is al lang gestopt, ik heb hem nooit zien voetballen. Maar ik heb van hem gehoord dat we totaal verschillend zijn. Pa was fysiek heel sterk, ik moet het vooral van
presentatiegids SV DELDEN 2013
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mijn techniek hebben. Hij heeft eens verteld dat hij in een
duel al liggend op de grond de bal voor de voeten van de
tegenstander heeft weggekopt. Dat zou ik nooit doen.’
Ronnie: ‘Ik moest het inderdaad van het fysieke hebben,
Joost meer van zijn techniek.’
Sven: ‘We hebben inmiddels al twee keer samen gevoetbald, een keer in een oefenwedstrijd in het eerste en een
keer in het derde.’
Wim: ‘Ik gaf de bal voor en Sven schoot hem er in, dat
was mooi. Als ik naar Sven kijk dan is hij wel net als ik altijd op trainingen aanwezig en op veel posities inzetbaar.
Het liefst staat hij in de spits, want hij heeft bewegingen in
huis om zich vrij voor de keeper te zetten.’
Ronnie en Wim, jullie hebben een aantal jaren geleden
een belangrijk aandeel gehad in het op gang houden
van de jeugdaanwas, vertel hier eens over.
Wim: ‘Toen Sven en Joost vier jaar waren en wilden
voetballen, was dit voor die leeftijdscategorie bij geen
enkele club mogelijk. Ronnie en ik bespraken dit op een
feestje van ons elftal en we vroegen ons af wat we voor
onze eigen jeugd konden doen. Daarop zijn we gestart
met welpjesvoetbal, zodat vierjarigen al actief bij de club
gehaald konden worden. Voor de start van de competitie waren we al met acht jongens aan het trainen en dit
aantal was in een half jaar verdubbeld.’
Ronnie: ‘We hebben circulaires laten maken en op de
Hooyerinckschool uitgedeeld. We zijn continu blijven
trainen, waarbij we ook gesteund werden door een goed
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jeugdbestuur met hierin onder anderen Marc Brinkcate.
De aanwas ging voortvarend en dat was toen ook hard
nodig voor de club. Het was gemakkelijk geweest om dit
bij een andere vereniging met meer leeftijdsgenoten van
de jongens op te zetten. Wij wilden echter bij SV Delden
iets neerzetten en dat is erg geslaagd. Kijk maar naar het
aantal leden dat we nu hebben.’
Wim: ‘Nadat wij dit hadden opgezet, zag je een jaar later
dat ook andere verenigingen hier mee begonnen. We
kregen vanuit het bestuur ook de vrije hand. Zo hebben
we destijds zelf het pupillenveld omgespit en ingezaaid, en
voor de ingebruikname het inmiddels behoorlijk hoge gras
kort gemaaid. We deden ook altijd veel leuke dingen met
de jeugd, dan hielden ze er extra plezier in! Zo kregen we
een keer een rondleiding in het Arke Stadion en hadden we
activiteiten bij de vereniging zelf, zoals een opblaasarena
met pannakooi. Ook hadden we leenschoenen voor pupillen die eens wilden proberen of ze het leuk vonden.’

De Strookappe 19
7491 JB Delden
Tel 074 - 25 95 121
www.vanotteninstallaties.nl

•
•
•
•
•

gas, water, cv en elektra
dakwerk
airconditioning, zonnepanelen
zowel nieuwbouw als verbouw
ook het adres voor al uw
nieuwe witgoedapparatuur

Tevens uw adres voor waterontharders vraag vrijblijvend een offerte of advies

Voor
stijlvolle
uitvaart
Voor
een een
stijlvolle
uitvaart
inin in
Voor een
stijlvolle uitvaart
vertrouwde
handen
vertrouwde
vertrouwdehanden
handen
Zorg,
aandacht,
betrokkenheid
Zorg,Zorg,
aandacht,
betrokkenheid
aandacht,
betrokkenheid
ruimte
voor
eigen
invulling
ruimte
voor
eigen
invulling
ruimte voor eigen invulling
persoonlijkheid
persoonlijkheid
persoonlijkheid
rustrust rust
ongeacht
uwuw
uitvaartverzekering
ongeacht
uitvaartverzekering
ongeacht
uw
uitvaartverzekering

Voor jeugdvoetballers is het altijd spannend als de
overstap naar de senioren in zicht komt. Vaak wordt er
opgekeken naar de senioren, beschrijf dit eens.
Ronnie: ‘In mijn tijd keek ik op tegen voetballers als Arnold Laarhuis, Hans Langenberg en Wim Pasman. Deze
jongens hadden een tomeloze inzet en gingen voor hun
trainer door het vuur.’
Joost: ‘Bij mijn eerste training onlangs vond ik het samen
voetballen met en de inzet van Daan Wender erg plezierig.’
Wim: ‘Ik keek op tegen spelers als Toon Oude Brinkhuis,
Hans Langenberg en Wim Mensink. Dat waren slimme
spelers met vernuft en techniek, voetballers die wedstrijden konden lezen.’
Sven: ‘Als ik naar het eerste ging kijken keek ik op tegen
spelers als Gerrit Naafs en Marc Brinkcate. Maar ook mijn
vader, die ondanks zijn leeftijd nog zoveel inzet heeft, is
een voorbeeld.’
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Aan de jongens nog de vraag wat zij als doel hebben
gesteld voor de komende drie jaar?
Sven: ‘Ik hoop op een basisplek bij het eerste. Het liefst ergens in de aanval, maar op het middenveld is ook prima.
Met de jongens die er verder aan zitten te komen moeten
we als team ook goed gaan presteren. Ik hoop dat we
snel gaan promoveren.’
Joost: ‘Met de trainingen kan ik me verder ontwikkelen op
punten waar ik nu nog minder in ben en mijn doelstelling is
nog beter te worden en het team verder te helpen. De rest
van de jongens uit mijn elftal zijn ook al erg gemotiveerd,
dus ik heb goede verwachtingen voor de komende jaren.’
Ronnie: ‘Het belangrijkste in de komende jaren is de
doorstroom van de jeugd naar het eerste. Dan ontstaat er
een bredere selectie en hoef je niet bij het tweede aan te
kloppen voor spelers.’
Wim: ‘Kijk bijvoorbeeld naar Bentelo. Zij hebben drie selectieteams en een A-elftal op niveau. Zulke doorgroeimogelijkheden moet je op termijn ook bij Delden zien te creëren.’
Ronnie: ‘Je moet je ook niet willen spiegelen aan grote
clubs als ATC. Het is ook niet zo dat van een jeugdelftal
negentig procent in het eerste komt. Dat was in onze
tijd ook niet zo. Uiteindelijk zie je dat de diehards er wel
komen. Degenen die er altijd zijn en graag willen voetballen redden het meestal wel. Dat zie ik ook terug bij Joost.
Tegenwoordig wordt er wel snel afgezegd. Dit is ook
zichtbaar bij de selectie, de jongens gaan liever naar FC
Twente dan dat ze voetballen. De jeugd zit nu anders in
elkaar dan vroeger.’
Wim: ‘Ook al lag er sneeuw, je wilde toch trainen. Nu zie
je dat een fysiotherapeut al als vanzelfsprekend wordt
genomen. Soms liggen ze daar langer dan dat ze trainen.’
Ronnie: ‘Het belangrijkste blijft toch dat je plezier hebt met
elkaar en dat er een goede sfeer hangt.’
Met deze verstandige woorden besluiten we het interview.
De jeugd staat er vandaag de dag weer uitstekend voor en
duidelijk is dat Wim en Ronnie hier een belangrijk steentje aan hebben bijgedragen. De nieuwe lichting staat te
trappelen en we zien de jeugd weer snel instromen in het
eerste, met Sven en Joost voorop!

Tel: 074 - 2505379

www.uitvaarthengelo.nl
www.uitvaarthengelo.nl
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Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s
VOSSENBRINKWEG 3

074 - 3762555
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7491 AA Delden
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Je bent
pupil van de
week!

11
13

46

Je
hebt de
scheidsrechter
keurig een hand
gegeven

De nul
gehouden!

17

49

Je kunt je veters al strikken, ga verder naar 12.
Je vader staat te tieren langs de kant, 1 beurt wachten
om hem tot bedaren te brengen.
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Kampioen!

52

Een rode kaart voor natrappen! Je bent voor de
rest van het seizoen geschorst! Ga terug naar 1.
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Je hebt
de kleedkamer
schoongemaakt
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62
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57

Nacompetitie
gehaald!
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Dobbelstenen: gooi nog een keer.
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Prima sliding
op de bal!

60

51

Voetbalschoenen vergeten! Wacht tot een andere
speler ze langs komt brengen.
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Geslaagd
trainingskamp!

Commentaar op de scheidsrechter, gele kaart.
Ga terug naar 39.
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Mooie assist!

Te egoïstisch, wacht tot er een medespeler langskomt
voor een één-tweetje.
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Mooie
Schijnbeweging!
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Kom je op een vakje met tekst, dan mag je hetzelfde
aantal ogen verder, tenzij anders aangegeven.
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Leuk
verslag
geschreven op de
website!
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Je
eerste doelpunt, gooi nog
een keer!

Je
hebt de
spelregels onder
de knie!

Je eerste
hattrick!
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Je
hebt je vriendin overghaald
om ook te gaan
voetballen!
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Ik citeer
het refrein
van het clublied:
‘Vooruit nu die
blauw-gelen. Jongens zet hem op. Dan
klinkt het op de velden. De
kampioen wordt SV Delden! ’
Het lied dat traditioneel nog in
de late uurtjes van de Mösbokaal
wordt ingezet. Het laatste kampioenschap van het eerste elftal dateert uit 1998.
Jawel, bij het vorige jubileum. Toen bestond
de club 75 jaar. Echt veel kan ik me daar niet

profileert de
club zich ook op
maatschappelijk
vlak.
‘Jongens zet hem op. Dan
klinkt het op de velden.’ Het
is altijd een feest op zondagochtend. Zeker als je uit
moet spelen. Net op tijd weggegaan, soms de kledingtas vergeten
of erachter komen dat de plaats waar
je speelt twee voetbalclubs heeft. En
dan hup, omkleden en het veld zoeken

De kampioen wordt SV Delden

TGO Technische Installaties B.V.
Topaasstraat 21
7550 AJ Hengelo
T +31 (0)74 291 10 27
F +31 (0)74 250 28 82
E info@tgo.nl
I www.tgo.nl

ONDERDEEL VAN

onderdeel van
technische installaties

door: Jelmer Beeks

meer van herinneren. Ik was nog jong, een jaar
of negen. Ja, ik herinner me een handdoek. Veel
mensen hebben die nog. Mooi cadeau.
Nu vijftien jaar later kan het jubileumjaar in ieder
geval óók ‘gevierd’ worden met een promotie, maar
in feite blijf je in dezelfde klasse hangen. Echter
verandert de zes in een vijf. Volgend seizoen komt
er misschien stiekem wel een derby. Rood Zwart
staat er momenteel namelijk niet al te best voor.
Een derby in het jubileumjaar voor beide clubs, dat
zou wat zijn!
‘Vooruit nu die blauw-gelen.’ Bij SV Delden spelen niet de Messi’s, Ronaldo’s of Özil’s van deze
wereld, zeker niet. Maar plezier staat voorop.
Zowel binnen als buiten het veld. Wie tien
jaar geleden voor het laatst in de kantine is
geweest, kan morgen rustig binnenwandelen zonder te schrikken. Maar weinig
is veranderd. Er zit hoogstens een nieuw
likje verf op de muren. En de apparatuur
gaat natuurlijk met z’n tijd mee. Toch heeft de club wel de
nodige veranderingen ondergaan. De kleedkamers hebben een upgrade gehad, terwijl het gras heeft plaatsgemaakt voor kunstgras. Ook is het aantal reclameborden
flink toegenomen. En recentelijk is de entree opgeknapt.
Allemaal dankzij puik werk van de vrijwilligers. Daarnaast
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dat drie weilanden verderop ligt. Dat is
amateurvoetbal.
‘De kampioen wordt SV
Delden.’ Ik heb zelf één
kampioenschap mogen
meemaken. Ik dacht dat het
in de C was, ergens in 2004.
In een tijd dat alles XL was en de
broekjes meer weg hadden van een speedo. Echt
makkelijk ging het binnenhalen van de titel niet. Bij GFC
konden we kampioen worden, maar dat mislukte. Dan
maar thuis, dat is toch ook veel mooier. Ook WVV’34
was, ver in blessuretijd, echter te sterk. Helaas, maar
we hadden nog een kans: thuis tegen TVC’28. Met 12-0
werden we uiteindelijk overtuigend kampioen. We hadden
een goed team, onder leiding van Harold Oude Veldhuis.
Tegenwoordig is hij trainer bij het eerste van vv Twenthe
Goor. We waren kampioen. Ein-de-lijk! De bloemen waren
inmiddels bijna uitgebloeid, maar we hadden ze. In een
mooie partybus gingen we door Delden. En op de een of
andere manier kom je dan altijd bij de velden van Rood
Zwart, zoals dat omgekeerd overigens ook het geval is.
1923, het jaar van oprichting. We zijn nu negentig jaar verder. En om nog maar even terug te komen op het clublied:
‘De kampioen wordt SV Delden. ’ Wie weet kan ‘wordt’ nog
eens vervangen worden door ‘is’.
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Op de koffie bij Riemer en Annie
Vrijwilliger zijn heeft ook sociale meerwaarde

door: Edwin Hietbrink

In navolging op Gertjan Verbeek in de
vorige editie van de presentatiegids
hebben we dit jaar Riemer van der
Velde gestrikt voor een artikel. In
plaats van zelf achter de typmachine
te kruipen nodigde de oud-voorzitter
van SC Heerenveen een Deldense
delegatie – Hans van Laarhoven, Jan
Holterman en Edwin Hietbrink – uit voor
een bakkie koffie bij hem en zijn vrouw
Annie. Met een schoteltje Deldense
moppen op tafel en met een prachtig
uitzicht over de Langweerderwielen
deed hij zijn verhaal.
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In vogelvlucht
De suiker zit nog niet in de koffie of het blijkt al dat Riemer
een duidelijke mening heeft. Niet Johan Cruijff is de beste
Nederlandse voetballer ooit, maar Abe Lenstra. Onder
meer omdat Abe zo’n 900 wedstrijden gespeeld heeft.
Veel meer dan de 750 van Johan. Daar komt bij dat Abe
in de Tweede Wereldoorlog – op de top van zijn carrière –
zo’n vijf jaar bijna geen wedstrijden heeft gespeeld.
Zelf was Riemer ook een begenadigd voetballer, die gecharmeerd was van een aanvallende speelwijze. Het was
voor hem dan ook logisch dat hij, toen hij werd aangesteld als voorzitter van SC Heerenveen, al vrij snel Foppe
de Haan contracteerde als trainer. Foppe werkte toen bij
het CIOS en dat moest hij ook blijven doen van Riemer,
omdat het slechts een parttime baan bij Heerenveen
betrof. Foppe vond dat geen probleem en binnen enkele
minuten was de deal rond.
In de eerste drie jaar dat Foppe bij Heerenveen als trainer
werkzaam was legde hij een goede verbinding tussen de
jeugdopleiding en de selectie. De resultaten vielen echter
tegen waarop het bestuur besloot hem een coördinerende rol te geven.
Een paar jaar later werd Fritz Korbach trainer. Met hem was
het eigenlijk altijd feest. Riemer en Fritz hadden een sterke
vriendschappelijke band. In 1991 – in zijn eerste seizoen –
promoveerde Korbach naar de eredivisie, maar een jaar
later degradeerde hij alweer. Dat herinnert Riemer zich
nog goed. In een ‘krankjorume’ wedstrijd tegen FC Groningen speelden tegengestelde belangen. Sommige spelers
van Heerenveen hadden, vooruitlopend op een eventuele degradatie, al een contract getekend bij een andere
club. Riemer had er echter nog wel vertrouwen in en had
de Blauhúster Dakkapel al klaar staan om het feestje ter
ere van het lijfsbehoud in te luiden. Helaas degradeerde
Heerenveen en leek het dweilorkest onverrichter zake
huiswaarts te moeten keren, ware het niet dat Riemer na
enkele goeie glazen whisky toch nog besloot ze op het veld
te laten spelen. De sfeer in het stadion bleef ondanks de
degradatie goed en het werd een ‘feest der saamhorigheid’. Riemer riep het publiek op de seizoenskaarten aan
te houden vroeg sponsoren hun bijdrage niet te korten .
Hieraan werd massaal gehoor gegeven. Dat zegt natuurlijk
veel over de betrokkenheid binnen de club. Het seizoen
erop werd Fritz na tegenvallende resultaten ontslagen.
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Wel kreeg hij nog de kans zijn positie te verdedigen om als
trainer aan te blijven, maar in plaats van excuses te zoeken
vroeg hij naar Riemers mening. Toen deze hem vertelde dat
het op non-actief stellen zijn idee was zei Frits: ‘Dan doen
we dat!’ De volgende ochtend belde Riemer Fritz op en zei:
‘Ik ga zo vissen en jij hebt toch niets te doen. Ga je mee?’ En
zo gingen ze daags na zijn ontslag samen vissen.
Hierna werd Foppe weer hoofdtrainer, dit keer wel met
succes. In zijn eerste jaar – van de twaalf (!) die hij hier dit
keer trainer zou blijven – promoveerde hij met Heerenveen naar de Eredivisie en sindsdien is de club daar niet
meer weg te denken.

Besturen
Met al zijn jaren bestuurlijke ervaring heeft Riemer ook over
besturen een duidelijke mening. Het leiden van een amateurclub en een betaalde club is volgens hem niet zo heel
verschillend. Bij een betaalde club helpt het zelfs als je al
bestuurlijke ervaring hebt vanuit een amateurclub. Verder
is het voor een voorzitter belangrijk om niet alleen voetbalen commerciële kennis te hebben, maar juist ook om een
goede ‘people manager’ te zijn. Tegenwoordig zie je in het
betaalde voetbal steeds vaker voorzitters die zich hebben
bewezen in het bedrijfsleven, maar die geen verstand
hebben van voetbal. Dit is een ontwikkeling die niet altijd tot
even succesvolle resultaten leidt.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor een club, ook in het
betaalde voetbal. Het vinden van vrijwilligers is volgens Riemer een taak van het bestuur. Als je als voorzitter of bestuur
geen vrijwilligers kunt krijgen dan zit je niet op de goede
plek. Vanwege deze mening werd Riemer al op zijn 32e
voorzitter van v.v. Bakkeveen. Na kritiek op de toenmalige
voorzitter wegens het gebrek aan vrijwilligers werd Riemer
uitgedaagd om dan zelf maar voorzitter te worden. Deze
uitdaging ging Riemer aan en zo struinde hij de volgende
avond al de huizen in Bakkeveen af om vrijwilligers voor de
kantine te vinden. In die periode leerde hij dat het actief zijn
als vrijwilliger ook sociale meerwaarde heeft. De mensen
leren elkaar beter kennen. Riemer vindt dat het niet altijd op
dezelfde personen moet aankomen. Ook mensen van wie
je het niet verwacht blijken vaak bereid om iets voor de club
te doen, als je ze maar goed benadert.
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Univé’s waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen
lopen. Want bij het Univé-kantoor
bij u in de buurt staat de deur
wagenwijd open. U bent van harte
welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage
premie, een uitgebreide dekking en
een perfecte service.

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van
het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Elektra, Gas, Water

Het belang van historie
Het lijkt wel of de historie van een vereniging er niet meer
echt toe doet. Maar het is volgens Riemer juist erg belangrijk dat bestuurders en leden de geschiedenis van hun
club kennen. Het is de oud-voorzitter al eens overkomen
dat de controleurs bij Heerenveen zijn pasje vroegen. Hij
werd niet herkend als de man die de club 23 jaar lang op
de kaart had gezet. Riemer heeft dan ook niets met wijzigingen van de naam of een kleur die soms bij een club
worden doorgevoerd. De historie van de club dien je juist
uit te dragen door de naam en tradities in ere te houden.
Dát maakt de club!

Sanitair
Beveiliging
De Berken 12
7491 HJ Delden
Tel. 074 - 376 17 69

Hoogtepunt
Terugkijkend op zijn loopbaan concludeert Riemer dat het
hoogtepunt de eensgezindheid binnen de club Heerenveen was. Bestuurders, trainers en vrijwilligers waren
betrokken bij de club én bij elkaar. Door deze vele neuzen
die dezelfde kant op wezen werd er veel bereikt. Riemer
zat ook regelmatig aan de stamtafel bij Heerenveen. Hij
zat daar dan niet als voorzitter, maar als betrokken lid. Hij
ging de discussie niet uit de weg en dingen waar hij wat
mee kon of moest doen pikte hij op.
Helaas lijkt de betrokkenheid van de vrijwilligers bij Heerenveen steeds minder te worden. Waarschijnlijk is dit het
gevolg van de ‘professionalisering’ binnen de club. Vrijwilligers worden niet meer op waarde geschat en zij verliezen daardoor hun binding met de club, iets wat misschien
wel een algemene tendens is.
Na zijn vertrek bij Heerenveen merkte Riemer dat er
helaas niet meer zo veel met zijn adviezen werd gedaan.
Toch weerhoudt dat hem er niet van zijn mening – al dan
niet gevraagd – te ventileren.

Audio en Video
Stalautomatisering

Uw investering, uw rendement

Lekker op de fiets naar je club!
Bij mooi weer extra lang in de zon
en bij regen ben je toch al nat.

GEERDINK FIETSEN
Geerdinksweg 36
7555 DN Hengelo (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax
074 - 2503413

   
							
							
							

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons.

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a
Tel. 074-3763871

Langestraat 48
7491 AH Delden
delden@readshop.nl  

-voor elke gelegenheid een passende wenskaart
-uw boek onze zorg
-meer dan 1000 verschillende tijdschriften
-ruim assortiment kantoorbenodigdheden
-ruim assortiment sigaretten en sigaren
-lotto en staatsloten
-Henzo fotobenodigdheden en lijsten
-grootste Diddl assortiment van Twente
-inbind/lamineer en graveer en kopieerservice
-postagentschap
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De Derde Helft
Hoe was het? Hoe is het? En hoe moet het verder?
SV Delden staat bekend als een vereniging waar de geestelijke ontspanning minstens zo be-

door: Maarten Klumpers

langrijk is als de lichamelijke inspanning. Aangezien er normaliter veel aandacht is voor wat er
binnen de lijnen gebeurt, is het zinvol nu eens stil te staan bij hetgeen zich daarbuiten afspeelt.
Met name het gebeuren na afloop van de wedstrijd: de Derde Helft. Een aantal leden van SV
Delden is benaderd om in te gaan op het fenomeen de Derde Helft. Uiteindelijk is het gelukt
een illuster vijftal te formeren dat zijn sporen in de Derde Helft ruimschoots heeft verdiend. We
spreken af in de bestuurskamer en trappen af met koffie.
Wit kostuum
Herman Spit en Gerrit Holterman herinneren zich samen
nog goed het kraamschudden bij Gerrit Holterman na
afloop van een wedstrijd in de jaren zeventig. Jan Nobbenhuis, de vader van Benno, was met een grote Amerikaanse auto gekomen die vast kwam te zitten in de
modder. Johan Nijhuis, destijds leider van het derde elftal,
had die dag zijn beste pak aangetrokken en was, na de
nodige biertjes, graag bereid te helpen de auto uit de
modder te drukken. Toen de auto losschoot uit de modder
bleef er van zijn witte kostuum niet veel meer over.
Dat de Derde Helft ook eind jaren negentig nog niets
aan waarde had ingeboet blijkt uit de verhalen van de
enthousiast vertellende Benno Nobbenhuis. Tijdens een
thuiswedstrijd van het eerste was het niet het spel van
de selectie dat de meeste aandacht trok. Bijna alle ogen
waren gericht op de kantine, waar in alle hevigheid de
Derde Helft werd gespeeld. Onder de luide klanken van
‘Op m’n Fietsie’ (Piratenhits deel 3 voor de kenners) vierde
het toenmalige derde elftal daar op karakteristieke wijze
een gewonnen of verloren wedstrijd. Het derde hield er
niet alleen na, maar ook voor de wedstrijd zo hun eigen
gewoontes op na. Zo gaf Benno samen met enkele
andere spelers op een zondagochtend een geheel
eigen invulling aan de warming-up. Na een avondje
stappen in Dieka en ter afsluiting de nodige biertjes
in het ‘Kipp’nnös’ begonnen ze de warming-up met
een paar borrels. ‘Daar werd je pas warm van!’

Op zijn retour
Dat de Derde Helft van tegenwoordig verschilt met die van
vroeger zal geen verrassing zijn. Zo speelde een aantal
deelnemers aan het gesprek in de tijd dat er nog op het
‘oude veld’ gevoetbald werd. Dat veld was gesitueerd op
de ‘Oude Mors’, waar tegenwoordig de schietvereniging
is gehuisvest. Bij dat veld stond wel een klein keetje waar
men zich kon omkleGerrit Holterman: Al bijna vijftig jaar lid. Gerrit
den, maar een kantine
speelde enkele jaren in de junioren waarna
was er nog niet. In de
beginjaren op de ‘Oude hij, wegens gebrek aan succes, de voetbalMors’ werd er in de rust schoenen aan de wilgen hing. Op zijn 18e
pakte Gerrit zijn voetbalcarrière weer op om
thee gehaald bij de
Groene Brug. Na afloop vervolgens van zijn 23e tot en met zijn 32e
in het eerste elftal te spelen. Hierna speelde
van de wedstrijd werd
er een biertje gedronken Gerrit tot 1989 nog in de lagere elftallen.
bij café Bolk, op de plek Momenteel is Gerrit nog actief in de maanvan het huidige Chinees dagochtendploeg. Als enige Heraclesfan te
midden van allemaal FC Twente-supporters
restaurant aan de Vosheeft hij het in dat gezelschap soms zwaar te
senbrinkweg.

Gerrit Paskamp begon vijftig jaar geleden met het verzorgen van de catering rondom wedstrijden en trainingen.
Gerrit regelde dit vanuit een groen legerkeetje welke op
het oude veld stond. Het eten en drinken werd betrokken
van ‘Levers-Mulder’, de toenmalige delicatessenzaak aan
de Marktstraat.
Uiteindelijk is er met de aanleg van de nieuwe velden
op de huidige locatie en met de komst van de kantine in
1973 heel wat veranderd. Sindsdien is de Derde Helft voor
menigeen de ideale mogelijkheid om onder het genot van
een paar biertjes de gespeelde wedstrijden en andere
zaken te bespreken. Toch is het vijftal het er unaniem over
eens dat de Derde Helft van tegenwoordig niet meer is
wat het is geweest. Menigeen valt het op dat het na trainingen en wedstrijden niet meer zo druk is in de kantine
als voorheen. Dat dit jammer is staat buiten kijf. De Derde
Helft is namelijk niet alleen gezellig, maar staat ook zeker
ten dienste van de teambuilding. Op de vraag hoe het
mogelijk is dat de Derde Helft op zijn retour lijkt te zijn
weten de heren wel een antwoord. De komst van Eredivisie Live en het toenemende aantal leden dat FC Twente
bezoekt spelen hierin zeker een rol. Tot een jaar of tien
geleden ging vrijwel iedereen na afloop van een wedstrijd
wat in de kantine drinken. Nu spoedt menig lid zich naar
FC Twente, of naar huis om daar Eredivisie Live te volgen.
Andere oorzaken die worden
Herman Spit: Met name in
genoemd zijn de hoge prijzen,
de zeventiger jaren actief ge- de social media, de prestaties
weest bij SV Delden. Herman
is zijn voetbalcarrière begonnen bij BWO en is vervolgens
overgestapt naar SV Delden
waar hij jarenlang heeft gekeept in het eerste elftal. Een
versleten knie betekende het
einde van zijn keepercarrière.
Saillant detail is dat Herman
tijdens de Derde Helft zijn
vrouw heeft ontmoet.

verduren. Leuk detail is dat Gerrit het in een
wedstrijd een keer heeft opgenomen tegen
Abe Lenstra.

van het eerste en het rookverbod in de kantine. Al met al
een ietwat sombere ontwikkeling, die doorbroken moet
worden.
De toekomst
Om de Derde Helft weer in ere te herstellen doet het vijftal
verschillende suggesties. Ben Steentjes geeft aan: ‘Het
belangrijkste is dat je het team binnenhoudt. Een verplicht
drankje met het hele team na afloop van een wedstrijd
zou op termijn een maatregel kunnen zijn.’ De wat oudere
gespreksdeelnemers vinden dat de kneuterigheid weer
terug moet komen in de kantine. ‘Ga eens rond met een
hapje en zet een nootje op tafel.’ Gerrit Paskamp ziet de
oplossing ook in het aanbieden van een gratis drankje.
‘Kantinebezoekers zijn net postzegels; je moet ze eerst nat
maken voordat ze blijven plakken.’ Of deze suggesties op
termijn het tij doen keren zal moeten blijken.
Na afloop van het gesprek blijkt dat het geïnterviewde
gezelschap de bekwaamheid in het spelen van de Derde
Helft niet is verleerd. Een lege koelkast maakt duidelijk dat
er nog hoop aan de horizon gloort. De Derde Helft is een
traditie die vanavond in ieder geval met verve in stand is
gehouden. Goed voorbeeld doet goed volgen...

Benno Nobbenhuis: Benno is zijn voetbalcarrière begonnen bij onze Deldense zustervereniging Rood Zwart. Na twee weken besloot
Benno echter te gaan handballen. Bij SV
Delden is hij begonnen in de C-junioren. In
de senioren heeft Benno slechts één helft met
het tweede meegedaan, want dat bleek wat
te hoog gegrepen. Vanaf dat moment heeft
hij zich tot 2000 verdienstelijk gemaakt voor
het roemruchte derde elftal. Tegenwoordig
draait Benno actief mee met de bardienst op
zondagochtend.

Ben Steentjes: Op zijn zestiende begonnen bij
SV Delden. Na een jaar te hebben gevoetbald
was Ben bijna gestopt als hij niet door Jan
Holterman was benaderd om in het derde te
komen spelen. Ben speelde zeven jaar in het
derde, een jaar in het tweede en speelt nu al
weer bijna twee jaar in het vijfde. Van dat elftal
is hij tevens leider. Hiernaast verzorgt Ben al
enige tijd op dinsdag de training voor de overige
senioren.

Gerrit Paskamp: Lid sinds 1954 en speelde
van 1959 tot en met 1969 in het eerste
elftal. Hierna speelde Gerrit nog enkele
jaren in de lagere teams om vervolgens
jarenlang actief te zijn als scheidsrechter. In verband met een heupoperatie
is Gerrit hier noodgedwongen mee
gestopt. Ook was hij lange tijd leider,
grensrechter en verzorger van het
eerste elftal. Hiernaast bekleedde
Gerrit enkele jaren de functie van penningmeester.
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SV DELDEN Dames 1

SV DELDEN 1

Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties & H. de Jong Klussenbedrijf
Staand v.l.n.r.: Femke Sueters, Marijn Sprukkelhorst, Marieke Jannink, Tessy Harmsen, Astrid Otten, Carlijn Krooshof,
Sanne Rodermond, Marlin Otten, Sophie Rouweler, Sanne Steentjes
Geknield v.l.n.r.: Maaike Schulte, Nienke Rupert, Monique Rouweler, Kitty Rupert (leider), Roy Belt (trainer),
Lennart ten Brinke (assistent-scheidsrechter), Tineke Pluygers, Charell Haverkate, Leonie Groothuis
Op de foto ontbreken: Karlin van Diggele, Eline Eijsink, Mirel Roescher

Een verrassende combinatie van...

zakelijke faciliteiten,
golf en wellness!
In het mooie Stad Delden ligt Aparthotel

waardige 9 holes golfbaan? Een korte

Delden, hét conferentie, golf en wellnes-

golfclinic is een geschikte break om de

shotel van Twente. Voor vergaderingen

gedachten te verzetten.

en studiedagen zijn er modern ingerichte
vergaderzalen, voorzien van airconditio-

Maar er kan ook ontspannen worden.

ning en alle presentatie en communicatie-

Kom heerlijk relaxen in de sauna, geniet

hulpmiddelen van deze tijd.

van onze hamam en onze massages in ons
nieuwe Wellness Vital. De grote variatie

Na gedane arbeid is het goed rusten en

aan faciliteiten maakt Aparthotel Delden

lekker dineren in Aparthotel Delden. Wat

de ideale locatie voor sportieve evenemen-

dacht u van een rondje golf op onze vol-

ten en bruisende bedrijfsfeesten.

Sportlaan 7 Delden | 074 - 3 777 666 | aparthoteldelden.nl

36

presentatiegids
presentatiegids SV
SVDELDEN
DELDEN 2013
2011

SV DELDEN 2

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2012-2013

Hoofdsponsor: Aparthotel Delden
Achterste rij v.l.n.r.: Martijn Vriezekolk, Sven Wold, Frank van Geenen,
Marcel Morsink, Marthijn Zeepe, Bart Freriksen, Ruben Klumpers
Middelste rij v.l.n.r.: Raymond Halenbeek (fysiotherapeut), Pieter Bordes, Frank Tuitert, Ivo Otten,
Roy Poelman, Colin Neuber, Daan Wender, Coen Witteveen
Voorste rij v.l.n.r.: Hans van Laarhoven (verzorger), Michel Teela, Kevin Otten, René Belt (trainer),
Mark Tuitert, Brian Otten, Roy Spoolder
Op de foto ontbreekt: Marco Dijkman (assistent-scheidsrechter)

Shirtsponsor: Morssink Bouwmaterialen
Staand v.l.n.r.: Bjorn Semmekrot, Bart Freriksen, Niek Boerboom, Bas Eekers, Remco Kemper, Martijn Vriezekolk,
Paul Strikker, Mark Hofste (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Daan Harff, Teun Freriksen, Tom Goosselink, Ramon Holtvoort, Michel ter Horst,
Daniël Higginbotham, Roy Spoolder, Timo Braakhuis
Op de foto ontbreken: Wim Holterman, Tim Steentjes, Frank ten Voorde
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PRIJSLIJST MEENEEMMAALTIJDEN
CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

SV DELDEN 4

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2012-2013

SV DELDEN 3

Vossenbrinkweg 40
7491 DD Delden
Tel: 074-376 64 98
Fax: 074-376 64 99
www.goldencityindelden.nl
Wij wensen u smakelijk eten.
Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.
Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Shirtsponsor: Waagplein 1
Staand v.l.n.r.: Wim Mensink (leider), Han Vaanholt, Hajo Brandt, Bert Luttikhedde, Remco Kemper,
Wim ter Keurs, Dinand Lutke Willink, Wim Wold, Dick Menger (assistent-scheidsrechter)
Gehurkt v.l.n.r.: Herbert Harmsel, Gerrit Naafs, Remco Kraan, Marco Ezendam, Rian ter Braak, Bart Freriksen
Op de foto ontbreken: Patrick Brinkcate, Sander Pelle, Ronny Schutte, René Streutker, Dirk Vrielink

Wij verzorgen ook catering bij bedrijven
en privé feestpartijen vanaf 15 personen.
Bel ons voor vrijblijvende informatie.
Reserveren gewenst.
Alles over onze catering en
Maandmenu’s vindt u op:
www.goldencityindelden.nl

:

NU OOK

Caravan Repair
en onderhoud

Profix Autoschade, Strak geregeld.
www.profixautoschade.nl
Klavermaten 24 - 7472 DD - Goor
T. 0547-262799 F. 0547-272933
E. info@profixautoschade.nl

Harm Hoek

06-18999918

Shirtsponsor: Ottenschot Letselschadespecialisten
Staand v.l.n.r.: Roy Semmekrot, Richard de Vetter, Jeroen Snel, Gerbrand Kooiker, Ronnie Vossebeld,
Martin Schutte, Marcel Vossebeld, Ralf Hoentjen, Niels Westerhof
Gehurkt v.l.n.r.: Michiel Borgeling, Renzo Wassing, Jules Wijsbeek, Dennis de Vos,
Tom Sueters, Ivo Poelman, Rob Wijsbeek
Op de foto ontbreken:Ramon van het Bolscher, Wouter Kamp, Peter Naafs,
Christiaan Ottenschot, Jaap Smit, Tijs Spekreijse

Gem. slagingspercentages 1e geslaagden:
BROMFIETS is 91-95%
AUTO 81-85%
MOTOR voertuigbeheersing 96-100%
MOTOR verkeersdeelname 91-95%

www.harmhoek.nl
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VLEESHANDEL

ROB KLEINSMAN

aallll

Tel:
Tel: 0547-292389
0547-292389
Mob:
Mob: 06-22693602
06-22693602

VV

Suetersweg
Suetersweg 19
19
7497
7497 MZ
MZ Bentelo
Bentelo

klant
t
o
t
j
reri hand!
e
d
boe eigen
n
a s in
e

Ook
Ook voor
voor Barbeque’s
Barbeque’s en
en Buffetten
Buffetten
Aanwezig
Aanwezig op
op Markt
Markt in
in Delden
Delden

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de
lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen
doet u er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want
als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd
partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste
hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een
afspraak bij uw Rabobank of ga naar www.rabobank.nl.

Langestraat 105
074 - 3762232
aa ll ll ee ee nn

zz aa tt ee rr dd aa gg ss

oo pp

aa ff ss pp rr aa aa kk

Shirtsponsor: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Staand v.l.n.r.: Frank Nijhuis, Bart Otten, Jelmer Beeks, Toby Raanhuis, Berry Koens,
Pascal Brunnekreef, Nick Rupperink, Roy Otten, Ben Steentjes
Geknield v.l.n.r.: Maurits Renssen, Daan Brandt, Micha de Mönnink, Justin Neuber, Patrick Aanstoot, Ruud van Geenen
Op de foto ontbreken: Paul van Egmond, Wouter Nijland, Bart Steentjes, Tom Steentjes

Het is tijd voor de Nr 1 in hypotheken.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

dusseldorp
Zoek niet verder
Dusseldorp is de oplossing dichtbij
Vestiging Borne
Azelosestraat 115 - 7621 BA Borne
074 265 33 55 - info@dusseldorp.nl

SV DELDEN 6

Herenkapsalon
Speckmann

SV DELDEN 5

Tuincentrum
Boomkwekerij
Bloemsierkunst
Aanleg en onderhoud
onderhoud

Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties
Staand v.l.n.r.: Tom Steentjes (gastspeler), Johan Holterman, Robin Vunderink, Jaap Schikker (leider),
Joost Offerein, Maarten Vunderink, Remco Bakhuis, Jan Holterman
Gehurkt v.l.n.r.: Nick Collins, Wouter Nijland (gastspeler), Rick Noltes, Raymond Linde, Martijn Zengerink (leider),
Urban Pots, Erwin Extercatte, Marc Brinkcate
Op de foto ontbreken: Martijn Koele, Robert Oplaat, Rian Pots, Rob Zomerdijk
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Shirtsponsor: TGO Technische Installaties
Staand v.l.n.r.: Willem Havermans (leider), Christian Vreriks, Floris Havermans, Mart ten Tusscher, Mika Tijink,
Arilson Sotto da Silva, Wim Wold (trainer), Jasper Bos (trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Laurent Vaanholt, Stan van Laarhoven, Jan-Jaap Rixten, Chris Bartelink, Robin Schutte,
Sven Lutke Willink, Boris Oonk
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Elftalfoto's SV Delden seizoen 2012-2013
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Shirtsponsor: Preston Palace
Staand v.l.n.r.: Hashem Rezanejad (ass-.scheidsrechter), Hans Flokstra,(ass.-scheidsrechter en leider),
Henk Drenth (trainer), Hasan Nuhandic, Ferri Morsink, Joost Hendrikse, Sven Wold,
Rick Wassink, Tim Lammertink, Henk ter Hofsté (Leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Auke Weenink, Ruben Diele, Tim ter Morsche, Twan Eijsink,
Bastiaan Spoolder, Hidde Flokstra en Ronnie Aanstoot

Shirtsponsor: Schildersbedrijf Ter Horst
Staand v.l.n.r.: Herbert Harmsel (leider), Pascal Brunnekreef (leider/trainer), Hugo Stubbe, Duncan Vos, Kristel
Wassink, Jobke Eijsink, Nikita Kuiper, Marlon Schumacher, Jos Eijsink (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Jherzi Harmsel, Iris Morsink, Nadi Morsink, Anne Horstman, Danique Vaanholt,
Bent Eijsink, Yvet Lutke Willink
Op de foto ontbreken: Wesley Riemersma, Dinand Lutke Willink (leider), Marlin Otten (trainster)

Shirtsponsor: Rouwenhorst Notarissen, Delden
Staand v.l.n.r.: Pien Laarhuis, Tom Essink, Herman Zwiers (voormalig trainer), Doeke Brandt, Scott Wold, Teun Zwiers,
Erwin Zwijnenberg (leider), Mathijs ter Keurs, Bart Rauwers
Gehurkt v.l.n.r.: Lieke Diepenmaat, Lars Rouhof, Wout Zwijnenberg, Jan Willem Visser, Nicky Bergmans, Brian Diesveld
Niet op foto: Frank Essink (leider)
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Shirtsponsor:

Country Wishes
Staand v.l.n.r.: Ronny Schutte (leider),
Renaldo Diesveld, Joel Julius,
Tom Oonk, Kyra Vos en Fred Oonk (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Levi Horst, Jasper Visser en
Joris Schutte
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SV DELDEN E2

Staand v.l.n.r.: Sanne Croes, Patrick Olthof (leider /trainer ), Max van Laarhoven, Ryan Bergmans, Gijs Heijink,
Jesse Eenkhoorn, Bram Horstman, Edward Eenkhoorn ( leider ), Damian Zweepe
Gehurkt v.l.n.r.: Ramon Olthof, Robin Morsink, Stern Canter Visscher, Julian Schepers, Caby Vos, Luca van der Tuin

SV DELDEN E3

SV DELDEN D2
Elftalfoto's SV Delden seizoen 2012-2013
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Shirtsponsor: Modelmakerij Delden

Shirtsponsor:

AR 2009
Staand v.l.n.r.: Brad Heuten,
Wouter Rauwers, Kay ter Doest,
Nick Stokkentreeff en
Ed Stokkentreeff (trainer/leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Sari Havermans,
Tyro Kiel, Maik Lammertink en
Fadi Haddad

Shirtsponsor: Machine- en Konstruktiebedrijf Wolter de Boer B.V., Enschede
Staand v.l.n.r.: Richard Brunnekreef (trainer/leider), Vincent Markink, Bertil Poelman, Eltayeb Shambo,
Boris van Geenen en Hashem Rezanejad (trainer/leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Rick Vrielink, Jasper Brunnekreef, Ryan Rezanejad en Pieter Hansen
Op de foto ontbreken: Marijn van der Velden en Noah van der Tuin
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Shirtsponsor: Hart van Delden
Bovenste rij v.l.n.r.: Willie Werkman
(leider), Paul Koster (leider),
Marco Ezendam (leider/trainer)
Middelste rij v.l.n.r.: Linde Werkman,
Camiel Koster, Jens ter Louw,
Jesper ter Keurs
Onderste rij v.l.n.r.: Bas Ezendam,
Thijs Werkman, Lars Borgman,
Lucas Tielkens
Op de foto ontbreekt: Collin Diesveld
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Staand v.l.n.r.: André Spikkert (trainer/leider), Tijmen Brunnekreef, Duuk Baars, Tim Naafs,
Jordy Spikkert, Max Dijkman en Gerrit Naafs (trainer/leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Teun Morsink, Bryan Spijkerman, Ruth Vrielink en Jort Laarhuis
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Shirtsponsor:

Klussenbedrijf H. de Jong, Delden
Achterste rij v.l.n.r.: Diana Olthof (leidster),
Rian Pots (trainer), Inge Noltus (leidster)
Middelste rij v.l.n.r.: Jorrit Olthof,
Wouter Vaanholt, Wessel Pots
Voorste rij v.l.n.r.: Iris Noltus, Dionicia Scholten

Shirtsponsor:

Lamers Speelgoed
en Huishoudartikelen
Achterste rij v.l.n.r. Christoffel van Egmond
(trainer), René Geerdink (trainer)
Middelste rij v.l.n.r.: Lars Hemersma,
Pepijn van Egmond, Dirk Morsink,
Nick Poelman, Cas Horstman
Gehurkt v.l.n.r.: Jelmer Boensma,
Koen Geerdink, Daim Heuten, Take Bakker
Op de foto ontbreken: Bram Averdijk,
Felien Tielkes
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HOOFDSPONSOR
Aparthotel Delden

Familie, golf, wellness en conferentie hoteL

DELDEN

SCOREBORD SPONSORS

Almelo

Bloemencentrum

Delden

L a Luna BSO

Kinderopvang

Delden

L amers

Huishoudartikelen

Delden

DRANKENHANDEL

HENGELO

L ammersen

Bouwbedrijf

Delden

GROLSCH

BIEREN

ENSCHEDE

L eferink

Schoenen

Delden

OTTENSCHOT

STAALBOUW TWENTE

DELDEN

L enferink

Cafetaria

Delden

L entelink

Schilders - Verfspecialist

Hengevelde

M ARIBRI

Hekwerk en automatisering

Delden

MARK EXTERKATTE

HOTEL - RESTAURANT

DELDEN

M een

Brood en banket

Delden

UNIEK HENGELO B.V.

MAGAZIJNINRICHTING

HENGELO

M eier

Horeca Service

Hengelo

HET HART VAN DELDEN

SV DELDEN

DELDEN

M ercom

Containers - Transport

Goor

M olenkamp

Kunstof kozijnen

Bornerbroek

BORDSPONSORS

SPONSORS

Grondverzet

K rooshoop

BERGHORST

VITRINEKAST SPONSORS
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K olenbrander

M ooi Delden Camping

Camping

Delden

Alubouw

Kozijnen

Hengelo

M orsink

Modelmakerij

Delden

B aake

Elektra

Delden

M orssink

Bouwmaterialen

Delden

B aars

Topkeukens

Hengelo

M uta

Teamsport specialist

Almelo

B eltman

Mechanisering

Hengelo

N ECO Staalbouw

Kraanverhuur

Neede

B erends-Naafs

Makelaardij

Goor

N obbenhuis

Textielhandel

Delden

B lekkenhorst

Interieur-verzorgers

Delden

O aldershoes Gasterij

Restaurant

Delden

B olten-Venneman

Straatwerken

Delden

O ldenhave

Installatietechniek

Borculo

B oom en Tuin

Hoveniers en boomverzorging

Hengelo

O ude Nijhuis

Biljarthandel

Delden

B osch

Recycling

Delden

O ude Wesselink

Rietdekkers

Delden

B raakhuis

Juwelier en goudsmeden

Delden

P eper

Installatietechniek

Delden

B reukers

Grondverzetbedrijf

Haaksbergen

P rofix

Autoschade

Goor

B reukers

Schildersbedrijf

Delden

R aab Karcher

Bouwmaterialen

Tilburg

B reumaf

Machinefabriek

Hengelo

R abobank Centraal Twente

Bankzaken

Utrecht

B ruins

Dancing-Partycentrum

Saasveld

R okramix

Betoncentrale

Enschede

C & S

Geluidstechniek

Delden

R upert

Accountancy

Delden

C attier

Hoveniers

Ambt-Delden

S cholten

Constructie

Delden

D .A.M.

Deldense Auto Materialen

Delden

S iemar

Zonwering

Delden

D aktechniek Twente

Loodgieters

Delden

S mitties De Harlekijn

Eetcafé

Delden

D e Boemel

Café - Biljart

Delden

S onneveld

Autoservice

Delden

D e Boer Wolter

Machine - constructie

Enschede

S peckmann

Kapsalon

Delden

D e Hagmöll

Café restaurant

Bentelo

S taalbouw Twente

Staalproducten

Delden

D e Jong

Dakbedekkingen/Klussen

Delden

T.G.O.

Technische installaties

Hengelo

D e Jong

Volvo-Hyundai garage

Delden

T en Dam

Installatiebedrijf

Delden

D e Vossenbrink

Garagebedrijf

Delden

T en Vregelaar

Bouwbedrijf

Delden

D usseldorp

Grondverzetbedrijf

Lichtenvoorde

T er Avest

Brood en banket

Delden

F eestverkoop Delden

Feestverkoop

Delden

T er Braak

Optiek

Hengelo

F eijten

Autobedrijf Volvo

Delden

T er Doest

Touringcars

Hengevelde

F emi’s

Restaurant

Delden

T er Horst

Schilders

Delden

G eerlings

Autoschade

Delden

T eunis

Automotive

Rijssen

G erritsjans

Installatiebedrijf

Delden

U nivé Onderlinge Delden

Verzekeringen

Delden

G olden City

Restaurant

Delden

V.H. Reclame

Reclameontwerpers

Delden

G ravutech

Sportveldenreclame

Hengevelde

Vaanholt

Auto’s

Delden

H artman

Hoveniers en boomverzorging

Haaksbergen

van de Barg

Carosserie

Delden

H ensen

Handelsonderneming

Borne

van der Woning

Fietsen

Delden

H et Wapen van Delden

Hotel restaurant

Delden

van Loon

Herenmode

Delden

H et Witte Paard

Hotel Restaurant

Delden

van Otten

Technische installaties

Delden

H oek

Verkeersschool

Borne

Vaneker

Sportartikelen

Hengelo

H ofweekblad

Drukkerij en weekblad

Delden

V ehof

Installatiebedrijf

Delden

H ong Kong

Restaurant

Delden

V incent

Zonwering

Hengelo

H oogspel

Café restaurant

Ambt-Delden

Vios

Danscafé en Club

Hengelo

IT 4 ELEMENTS

Software

Delden

V os

Bouwbedrijf

Delden

J ansen de Jong

Bouwbedrijf

Hengelo ov.

W old

Installatiebedrijf

Delden

J ongebloed

Installatietechniek

Enschede

Z iel

Schilders

Diepenheim

K eizer

Schilders

Hengevelde

Z uithof

Autobedrijf

Bornerbroek
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Refrein:
Vooruit nu die blauw-gelen
Jongens zet hem op
Dan klinkt het op de velden
De kampioen wordt SV Delden!
Couplet 1:
Er staat op de Mors toch zo'n prachtig gebouw
Het clubgebouw van SV Delden
Daar komen en gaan de supporters trouw
En de spelers staan op de velden
Daar zie je de kleuren het geel en het blauw
De spelers verdedigen die erg trouw
Refrein
Couplet 2:
Bestuur trainers spelers supporters te saam
Zij vormen de club SV Delden
Verdedigen samen sportief hun naam
De kleuren en naam van ons Delden
En worden we niet ieder jaar kampioen
We zijn lekker bezig en hebben wat te doen
Refrein

Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden |

074 - 376 40 55 | www.witte-paard.nl

Deze presentatiegids is mede mogelijk gemaakt door:

De Strookappe 19
7491 JB Delden
Tel 074 - 25 95 121
www.vanotteninstallaties.nl

•
•
•
•
•

gas, water, cv en elektra
dakwerk
airconditioning, zonnepanelen
zowel nieuwbouw als verbouw
ook het adres voor al uw
nieuwe witgoedapparatuur

Tevens uw adres voor waterontharders vraag vrijblijvend een offerte of advies

Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden |

074 - 376 40 55 | www.witte-paard.nl

